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plataforma do cadastro multifinalitario
conjunto de melhorias tecnológicas, funcionais e metodológicas de gestão do cadastro

FRONT OFFICE

SIGES

SIGEO

TRAM

EVICA

Sistema de
Informação Geográfica

Gestão, manutenção
e informação

Escritório Virtual
de Cadastro

Aplicação para a gestão
gráfica dos IMÓVEIS
A partir de um elemento
gráfico é possível acessar
os metadados associados
ao mesmo.

A partir de um formulário
associado a um bem imóvel
é possível acessar a todos
os gráficos associados ao
mesmo. Tratamento, controle
e manutenção dos dados
alfanuméricos.

Web site com uma parte
pública e uma privada para
acessar de qualquer lugar as
informações, documentos,
fichas ou plantas que
requeiram os diferentes tipos
de usuários

Gestor de Expedientes
Permite realizar todas as
formalidades associadas
à gestão do cadastro.
Organizar o trabalho dos
usuários de forma automática
através de fluxos previamente
definidos para resolver cada
procedimento administrativo

BACK OFFICE
CONECTIVIDADE

Publicação de mapas
[WMS, WFS]
Publicação de mapas
em diferentes formatos
Publicação de dados
[WS, REST API]
Publicação de dados
em diferentes formatos,
públicos e privados
Pagamento eletrônico:
permite realizar
pagamentos desde
EVICA y TRAM
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B2B, B2C:Serviços
de conectividade aos
usuários individuais [B2C]
ou empresas [B2B]

BPM

CMS

Gestor de Conteúdos

Motor workflow

Gestor de conteúdos web
para dar apoio a EVICA
e TRAM

Gestor de expedientes
baseado em BPM,
tarefas automáticas,
modernização
administrativa etc.

BI_BAM
Monitoramento
e análise
Ferramentas de análise e
monitoramento dos dados

CRM
Gestor de
Relacionamento
com o cidadão

ARMAZENAMENTO
SEGURANÇA
Autenticação: Serviços
para acessar o sistema
com as permissões
correspondentes para
cada usuário.
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Gestão de usuários
Auditoria: Registro de
todas as alterações
realizadas no sistema,
controle de quem fez e
em qual momento.

BD Geográfica

BD Alfanumérica

Gestor Documental

SERVIDOR LÓGICO DO NEGÓCIO
Motor de regras para validação e consolidação automática de informação.

